محضر االجتماع ( العاشر ) للجمعية العمومية
للجمعية السعودية للزراعة العضوية
الخميس 0406/10/01هـ  ،الموافق 5102/10/10م
بعون اهلل وتوفيقه تم عقـد االجتماع ( العاشر ) للجمعية العمومية ألعضاء الجمعية السعودية
للزراعة العضوية في يوم ( الخميس ) 0406/10/01هـ  ،الموافق 5102/10/10م بمقر وزارة
الزراعة(المبنى الشمالي رقم  )5في تمام الساعة  01:11صباحاً بحضور كل من أعضاء الجمعية
العمومية و أعضاء مجلس اإلدارة وهم :
معالي /د .فهد بن عبدالرحمن بالغنيم

رئيساً

سعادة /د .إبراهيم بن محمد الشهوان

نائب الرئيس
ممثل وزارة الزراعة

سعادة /م .أيمن بن سعد الغامدي

أمين عام مكلف

سعادة /د .سعد بن عبداهلل خليل
سعادة /أ .عبداهلل بن عبدالعزيز الهجرس

عضواً

سعادة /أ .وليد بن حسين العفالق ممثالً لشركة الكفاح القابضة

عضواً

سعادة /أ .نافع بن عبدالحميد تمبكتي

عضواً

سعادة/م.إبراهيم بن محمد أبو عباة

عضواً
عضواً

سعادة /أ .إبراهيم بن علي الفوزان

عضواً

سعادة/أ .مسعود بالعيد آل حيدر

عضواً

سعادة/أ.أيمن البديري ممثالً لشركة الخالدية الزراعية
سعادة/أ .عبداهلل بن محمد المبارك

عضواً

سعادة/أ .محمد بن صالح الصقير

عضواً

سعادة/د .إبراهيم التركي

عضواً

سعادة/أ .نبيل الوصيبعي

عضواً
عضواً

سعادة/ابراهيم بن عبدالرحمن السالمة

عضواً

سعادة/د.محمد صالح آدم
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عضواً

سعادة/أ.ماجد بن حمد الخميس
سعادة /وائل السيد زيدان ممثل (إليان الزراعية)

عضواً

سعادة/أ .فهد بن عبداهلل البسام ممثل (بروتينا)

عضواً

سعادة/د .محمد بن عبداهلل الشيحه

عضواً

سعادة/أ.باسل بن عبدالكريم الفريح

عضواً

سعادة/أ .فهد بن عبدالعزيز السليم

عضواً

سعادة/أ.جمالي الفخراني ممثل (فرسان التنمية الزراعية)

عضواً

سعادة/أ.محمد بن سليمان المزروع

عضواً

 وفي بداية االجتماع رحب معالي رئيس مجلس اإلدارة باألعضاء الحاضرين ،وبعد ذلك تم
عرض جدول األعمال وفقاً لآلتي:

أوالً  :إقرار جدول األعمال
تم عرض جدول األعمال والموافقة عليه حسب اآلتي :
 - 0إقرار جدول األعمال.
 – 5إقرار محضر االجتماع التاسع.
 – 0اإلطالع على منجزات الجمعية للعام 5104م.
 – 4اعتماد موازنة الجمعية للعام 5102م.
 – 2ما يستجد من أعمال.

ثانياً  :إقرار محضر االجتماع التاسع
تم إطالع أعضاء الجمعية على محضر االجتماع التاسع واقراره كما هو.
كما تم الحديث حول ما تضمنه المحضر من ق اررات وما تم بشأنها ،وفقاً لآلتي :
 )0في البند الثالث من محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع والموضح فيه أن (الجمعية
تسعى لعمل خطة خمسية) فقد طرح سعادة أمين عام الجمعية المكلف مستجدات هذا
الموضوع ونوجزها بالتالي:
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 قامت الجمعية ممثلة بمعالي رئيس مجلس إدارتها بمخاطبة وزارة الزراعة لبحث فكرة
عمل خطة خمسية.
 اقترحت وزارة الزراعة في حينه أن تنتظر الجمعية في إعداد خطتها الخمسية لحين
انتهاء الوزارة من إعداد خطتها الوطنية لسياسة الزراعة العضوية ،ليكون هناك توافق
وانسجام بين الخطتين.
 أنهت وزارة الزراعة إعداد خطتها الوطنية لسياسة الزراعة العضوية وهي في إطار
االعتماد.
وبعد إيضاح المستجدات أمام أعضاء الجمعية العمومية ،طرح معالي رئيس مجلس اإلدارة
خيارين أثنين أمام أعضاء الجمعية العمومية.
األول /يتم انتظار اعتماد الخطة الوطنية لسياسة الزراعة العضوية ومن ثم البدء بتنفيذ خطة
العمل الخمسية للجمعية.
الثاني /يتم البدء في إعداد الخطة الخمسية للجمعية مباشرة.
وقررت الجمعية العمومية التالي( :البدء بالتنسيق بين الجمعية ومشروع تطوير الزراعة العضوية
للبدء في تنفيذ الخطة الخمسية).
 )5في بند ما يستجد من أعمال في محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع والموضح فيه
(توجيه الجمعية العمومية،

أمانة الجمعية بدراسة تفعيل موقع الجمعية االلكتروني

ومساهمته في تحقيق إيرادات مادية للجمعية) فقد أوضح سعادة أمين عام الجمعية
المكلف أن الجمعية قامت بتحديث موقعها اإللكتروني  www.sofa.org.saبعد التعاقد
مع أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال ،موضحاً بأن الموقع سيتيح مساحات
مناسبة وجاذبة لإلعالن فيها.
وفي هذا اإلطار جرى نقاش بين أعضاء الجمعية العمومية حول أهمية اإلعالن في
موقع الجمعية اإللكتروني واعتباره وسيلة لتحقيق اإليراد للجمعية ،باإلضافة إلى مناقشة
تسعيرة اإلعالن في الموقع  ،وأتفق المجتمعون على التالي:
 توجيه لجنة تنمية الموارد المالية لدراسة تسعيرة اإلعالن في موقع الجمعية ،وتعرض
مرئياتهم أمام مجلس اإلدارة لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.
 )0في بند ما يستجد من أعمال في محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع والموضح فيه
(توجيه أمانة الجمعية بتوفير حساب بريد إلكتروني لكل منتسب في الجمعية) فقد أوضح
سعادة األمين أن كل منتسب في الجمعية تم وضع بريد الكتروني خاص فيه ،مبر ارً عدم
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وصول بعض الرسائل خالل الفترة الماضية بتغيير الشركة المستضيفة للموقع ،وأن هذه
الفترة تعتبر فترة انتقالية ،وبالتالي فالبريد اإللكتروني سيكون جاه ازً لكل منتسب خالل
أيام.
وبعد استماع أعضاء الجمعية العمومية وتبادل اآلراء بينهم حول مدى أهمية وجود بريد
إلكتروني توفره الجمعية لكل منتسب أو االكتفاء باستالم الرسائل من خالل البريد
الشخصي لكل منتسب ،فقد تم التصويت وبالغالبية العظمى قررت العمومية استالم
أعضاءها الرسائل من خالل البريد الشخصي لكل عضو ،والغاء القرار السابق بتوفير
حساب الكتروني من الجمعية لكل منتسب.

ثالثاً :اإلطالع على منجزات الجمعية للعام 5104م.
قدمتها الجمعية
قدم سعادة أمين عام الجمعية المكلف عرضاً مرئياً يلخص أبرز المنجزات التي ّ
ّ
للعام 5104م ،لكل وحدة إدارية في أمانة الجمعية.
وتداول أعضاء الجمعية العمومية النقاش حول بعض النقاط يأتي في أبرزها تسويق المنتجات
العضوية ،وواقعه الحالي وما تقدمه أمانة الجمعية في هذا الجانب ،وهل تقوم أمانة الجمعية
بتسويق منتجات المزارعين العضويين أم تكتفي بمهمتها التوعوية فقط.
وخلص النقاش إلى أن الجمعية ليس من مهامها بيع المنتجات العضوية وتكتفي بمهمتها
التوعوية ،كما أوضح معالي رئيس المجلس أن هناك مراسالت تمت بين أمانة الجمعية ووزارة
الزراعة بهدف إنشاء جمعية تعاونية وأن دراسة إنشاء هذه الجمعية سيتوالها مشروع تطوير
الزراعة العضوية في حال التمديد له للعام 5102م ،وأن من شأن هذه الجمعية أن تقوم بتسويق
ال.
منتجات المزارعين العضويين مستقب ً
كما ناقش أعضاء الجمعية العمومية أهمية تفعيل تحول المزارعين التقليديين للزراعة العضوية
بهدف تعزيز هذا النشاط.
ووجهت الجمعية العمومية المجلس بالتواصل مع إدارة اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة لبحث
أمكانية إرسال رسائل لجميع المزارعين التقليديين في المملكة بهدف جذبهم للتحول للزراعة
العضوية.
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رابعاً :اعتماد موازنة الجمعية للعام 5102م.
تم عرض موازنة الجمعية للعام 5102م وتمت موافقة الجمعية العمومية عليها بواقع مليونين
وأربعمائة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعون رياالً فقط ال غير.
كما طلبت الجمعية وضع بند (إيرادات) في الموازنة ووضع تقدير لها للعام 5102م .

وبهذا انتهى االجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسون دقيقة
صباحاً واهلل ولي التوفيق،،
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